Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa Domu Kultury

GT 341/4/10
OGŁOSZENIE O LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Działając na podstawie art. 75 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Siedliszcze zawiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
REGON: 000550108, NIP: 563-21-60-545
Dane kontaktowe:
telefon: 082 56 92 284, faks: 082 56 92 202 w godz. 700-1500
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl, adres strony internetowej: www.siedliszcze.pl
Strona na której prowadzona będzie licytacja: http://licytacje.uzp.gov.pl
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Określenie przedmiotu zamówienia:
kod CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
W zakres zamówienia wchodzi:
Budowa kompletnego budynku użyteczności publicznej – Dom Kultury wraz z przyłączami:
wodociągowym, kanalizacyjnym, energetycznym. Budynek częściowo podpiwniczony, wolnostojący,
dwukondygnacyjny, kryty dachem łamanym, czterospadowym. Budynek murowany w technologii
tradycyjnej.
Powierzchnia zabudowy 299,9 m2
Powierzchnia użytkowa 460,4 m2
- piwnica 76,4m2
- parter 205,4m2

-poddasze 178,6 m2
Kubatura 1740 m3 + 190 m3 podpiwniczenie

W celu prawidłowego przygotowania oferty zamawiający prosi o wizytację miejsca realizacji robót i
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie
będą niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
IV. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a
ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji
elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl.
Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w
systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału
w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do
udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie
(identyfikatorze).
Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej
stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub
równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana
przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub
wyższej
V. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie
minimalnych wysokości postąpień.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość
złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.
3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz
ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.
5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o
kwotę minimalnego postąpienia.
6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 30 000 zł brutto.
7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 1.279.502,62zł brutto (jeden milion
dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa zł 62/100)
8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie
przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie
Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że
do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

VI. Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania
Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową.
VII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Siedliszcze
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Pokój nr 4

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy składać do dnia:
26 kwietnia 2010r. do godz. 12:00.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału wraz załącznikami wskazanymi w pkt. X niniejszego
ogłoszenia składa się tradycyjnie w formie papierowej.
Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i
adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego.
We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na który może zostać przesłane
zaproszenie do składania ofert. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną lub
faxem albo pocztą tradycyjną. Przy kontaktach drogą elektroniczną wystarczające jest zwrotne
potwierdzenie otrzymania wiadomości.
VIII. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi nie wcześniej niż po 5 dniach od przekazania zaproszeń do
składania ofert wykonawcom dopuszczonym do udziału w licytacji. Dokładny termin zostanie
określony w zaproszeniu.
Zamknięcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 30 minut od czasu ostatniego postąpienia w
przypadku braku kolejnych ofert.
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia przez

wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie wykazu robót
budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Minimalne wymaganie zamawiającego – przynajmniej jedna robota budowlana przy
budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości minimalnej
300 tys. zł brutto wykonana w ciągu 18 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia
prac. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie oświadczenia przez
wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Poprzez złożenie wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Minimalne wymagania zamawiającego – przynajmniej jedna osoba z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej
wpisana na listę inżynierów budownictwa. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium
„spełnia” lub „nie spełnia”.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1. Poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert. Minimalne wymagania zamawiającego: wysokość posiadanych środków finansowych
minimum 500 tys. zł lub zdolność kredytowa minimum 500 tys. zł. Ocena przeprowadzona będzie w
oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.
2. Poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagania zamawiającego: minimalna suma gwarancyjna
wartości 500 tys. zł. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie
spełnia”.
X. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od

dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca
złoży ofertę korzystniejszą.
XII. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2011
XIII. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia składania ofert.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 tys. zł (trzydzieści
tysięcy zł).
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
BS w Chełmie o/Siedliszczu
nr konta: 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 z adnotacją „wadium budowa Domu Kultury"
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć
będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest
jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5
% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do
niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl.
XVII. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych "Nr 85729 w dniu
15 kwietnia 2010." Zamawiający może dokonać zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych, poprzez zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w BZP, na
stronie internetowej www.siedliszcze.pl, oraz na tablicy ogłoszeń.
Bliższych informacji udziela:
Tomasz Dyszewski
Urząd Gminy Siedliszcze pokój nr 5
tel. 082 56-92-284
fax. 082 56-92-202 w godz. 700-1500
e-mail: ug_siedliszcze@o2.pl

Załączniki:
1. Dokumentacja przetargowa
2. Dokumentacja budowlana
3. Przedmiary robót
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1

